Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2019
W systemie RDR została udostępniona funkcja testowania danych. W związku
ze zmianami w formularzach zestaw testów został uaktualniony i zmodyfikowany.
Poprawiono również zauważone w testach i komunikatach błędy.
Najbardziej istotne zmiany to:


Aktualizacja zakresów cenowych i wydajności.



Dodanie testowania zakresów cenowych i wydajności dla kilku kodów.



PTI 65
Jeżeli w tabeli „Wpływy” wykazano odszkodowanie za ubezpieczenie mienia
ruchomego (83-22-00) i/lub ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej
(83-23-00), to w tabeli „Wykaz strat losowych…” w roku bieżącym i/lub ubiegłym
powinien być wykazany stopień zniszczenia środka trwałego.



PTI 225
Powiązanie ilości zwierząt stada podstawowego niepodlegających przeklasyfikowaniu,
wykazanej na stanie końcowym z obrotem tych zwierząt w danym roku.



PTI 301
Sprawdzenie ujemnej wartości dochodu z gospodarstwa rolnego.



PTI 306
Powiązanie wartości sprzedanych produktów z mleka krowiego z ilością mleka krowiego
przekazanego na przerób.



PTI 307
Jeżeli w gospodarstwie wykazano pszczoły, to powinien być wykazany koszt zakupu
cukru dla pszczół.



PTI 320
Powiązanie produkcji ilościowej danego produktu z szacowanym zbiorem wykazanym w
tabeli „Uprawy”.



PTI 326
Powiązanie zadeklarowanego procentu likwidacji danego środka trwałego w tabeli
„Likwidacja środków trwałych” z procentem zniszczenia lub ubytku, jeżeli środek trwały
został również wykazany w tabeli „Wykaz strat losowych…”.
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PTI 367
Jeżeli w tabeli „Środki trwałe w budowie: drzewostan leśny, sady i plantacje wieloletnie”
wykazano środek trwały w budowie z kodem pochodzenia równym 3 („z zakupu”), to
powinien być wykazany zakup środka trwałego w budowie oraz ziemi.



PTI 376
Powiązanie wartości nieodpłatnego przekazania środków trwałych z gospodarstwa
rolnego z wartością aktywów ogółem na stan początkowy.
Test zwraca również komunikat, jeżeli wartość nieodpłatnego przekazania środków
trwałych do gospodarstwa rolnego stanowi więcej niż 50 % wartości aktywów ogółem
na stan początkowy.



PTI 378
Powiązanie ilości wykazanego na stanie końcowym zapasu obornika, gnojówki ze
stanem zwierząt w określonych miesiącach i szacowaną normą produkcji obornika,
gnojówki od 1 sztuki fizycznej danej grupy zwierząt.
Uwaga! Test ma rangę „Ostrzeżenia” nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia
wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie ilości zapasu obornika,
gnojówki na stanie końcowym w gospodarstwie.



PTI 381
Jeżeli w tabeli „Wpływy” w pierwszym kwartale wykazano sprzedaż produktu, to
powinien być on wykazany na zapasie na stanie początkowym.
Test zwraca również komunikat w przypadku wykazania sprzedaży w pierwszym
kwartale całego tegorocznego zbioru danego produktu.
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